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Membros do Comitê Gestor de Planejamento  
e Orçamento realizam primeira reunião

Pesquisa de Satisfação da Justiça Federal se encerra na sexta-feira
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Informática

Venda das camisas do Habeas Copos
de Fevereiro4

TERÇA

s integrantes do Comitê 
Gestor de Planejamento 
e Orçamento do TRF5 

participaram da primeira 
reunião do grupo, na tarde da 
última sexta-feira (31/01), na 
sala da Diretoria Geral. Duran-
te o encontro, os membros 
debateram as prioridades da 
gestão, contratos na área de 
Tecnologia da Informação e 
sobre o funcionamento do 
Comitê. Criado pela Portaria nº 
102/2014, assinada pelo presidente 
do TRF5, desembargador federal 
Francisco Wildo, e publicado no 

Diário Oficial Eletrônico da 5ª Re-
gião na última quinta-feira (30/01), 
o Comitê terá o objetivo de acom-
panhar a execução do planejamen-

to na utilização dos recursos 
orçamentários.
Composição - Coordenado 
pelo diretor-geral, João Bote-
lho, o Comitê será composto 
pelos gestores das secretarias 
Judiciária e Administrativa, 
das subsecretarias de Tecno-
logia da Informação, Pessoal, 
Orçamento e Finanças, Apoio 
Especial, Infraestrutura e 
Administração Predial, Ma-

terial e Patrimônio e da Divisão de 
Desenvolvimento Institucional. O 
Comitê deverá se reunir, pelo me-
nos, uma vez por mês.

Termina na 
próxima 
sexta-feira 
(7/2) o 
prazo para 
os usuários 
dos servi-
ços ofere-
cidos pela 

Justiça Federal (JF) responderem 
a Pesquisa de Satisfação, reali-
zada pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF), em parceria com 
os Tribunais Regionais Federais 
e demais unidades da Justiça 
Federal. A pesquisa, iniciada em 
novembro do ano passado, visa 
a promover melhorias e traçar 

estratégias para a JF evoluir nos 
aspectos atendimento, acessibi-
lidade, tempo médio de duração 
dos processos, transparência e 
segurança judicial. Os questioná-
rios trazem perguntas - por meio 
das quais o usuário avalia os 
serviços utilizados numa escala 
que vai de ótimo a péssimo -, e 

um espaço para críticas e su-
gestões, que devem ser respon-
didas pelas partes, advogados, 
procuradores, peritos e defen-
sores públicos, mesmo que não 
estejam mais utilizando os re-
feridos serviços. As perguntas 
estão disponíveis no endereço 
www.jf.jus.br/pesquisa2013.

A Caixa está oferecendo financia-
mentos de carros novos, usados e 
motos com taxas e prazos diferen-
ciados para os servidores do TRF5. 
De acordo com o gerente-geral do 

A banda “Um Certo Capitão Ado-
ck”, comandada pelo servidor 
André Garcia (Divisão de Comu-
nicação Social –Editoração), reali-
zou, na última sexta-feira (31/01), 
o lançamento do seu primeiro EP 
(CD com oito músicas), durante 
show realizado no Studio Musika. 
Na próxima sexta-feira, a banda 
fará novo show, às 19h30, na Li-
vraria Cultura, do Paço Alfândega, 

no Bairro do Recife, com entrada 
gratuita.

A Associação dos Servidores da 
Justiça Federal de Pernambuco 
(Asserjufe-PE) iniciou a venda 
das camisas do bloco carnava-
lesco Habeas Copos, que este 
ano faz referências a Copa do 
Mundo 2014. A festa será rea-
lizada no dia 21/02, no Clube 

Atlântico 
de Olin-
da. Mais 
informa-
ções com 
Cristiane, 
pelo ramal 
9581.

Posto de Atendimento da Caixa no 
TRF5, Diogo Cabral, o servidor (clien-
te ou não cliente da Caixa) poderá 
adquirir o veículo em até 60 meses. 
Mais informações pelo ramal 9441.


